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„Jest bowiem Sandomierz wielką księgą wiary naszych przodków. 
Zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni”.

Św. Jan Paweł II
Sandomierz, 12 czerwca 1999r.

,,Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
módl się za nami”.

Tak odmawiamy i śpiewamy w Litanii Loretańskiej, sławiąc 
zaszczytny tytuł Najświętszej Maryi Panny. A tytuł ten wysławia 
szczególny przywilej Maryi, który otrzymała przez wzgląd na 
wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi równocześnie 
najgłębszy fundament całego piękna Jej cnót.

bł. ks. Antoni Rewera

Rocznica pobytu św. Jana Pawła II 
w Sandomierzu i beatyfikacji 
ks. Antoniego Rewery20 
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JAN PAWEŁ II 
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

„Odnosimy zwycięstwo w Tym, który nas umiłował” (Rz 8, 37). Uczniowie Je-
zusa Chrystusa, przez znoszenie udręk, trudności, prześladowań, głodu, nagości, 
a nawet nie unikając śmierci, dla Jego miłości, mogą odnieść pełne zwycięstwo. 
Męczennicy, którzy ofiarowali życie ziemskie dla swego Pana, bez wątpienia, 
stali się zwycięzcami, osiągnęli koronę nieśmiertelności i chwałę błogosławio-
nych. Do tego chwalebnego zastępu świadków należy 108 Czcigodnych Sług Bo-
żych, pasterzy, synów i córek Kościoła w Polsce, którzy przez złożenie najwyższej 
ofiary dali świadectwo Boskiemu Odkupicielowi, który powiedział: „Tak szaty 
białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam 
imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami” (Ap 3, 5). 

Breve Apostolskie stwierdzające akt dokonania 
Beatyfikacji Męczenników II wojny światowej

Oni to w latach 1939-1945 jako 
niewinni, stali się ofiarami nienawist-
nego systemu władzy nazistowskiej, 
która będąc nieprzyjacielem Boga i 
ludzi, nie małe i nie lekkie zadała cio-
sy Oblubienicy Chrystusa. Męczenni-
cy ci należeli do różnych diecezji, jak 
też wśród Ludu Bożego pełnili różne 
zadania: jedni byli biskupami, inni ka-
płanami, zakonnikami, zakonnicami i 
świeckimi. Nie wszyscy zostali umę-
czeni w jednakowy sposób i w jed-
nym miejscu, wszyscy jednak razem 
przelali krew, aby dać świadectwo 
wierności Ewangelii, wszyscy też idąc 
drogą krzyża wykazali postawę wiary, 
pokoju i przebaczenia. Imiona ich są 
następujące: 1 - Antoni Julian Nowo-
wiejski, Arcybiskup Biskup Płocki; 2 - 
Leon Wetmański, Biskup Pomocniczy 
Płocki; 3 - … (…); 43 - Antoni Rewera, 
kapłan diecezji Sandomierskiej, (…) 57 
- Władysław Miegoń, kapłan Ordyna-
riatu Polowego,   (…)  108. – Jarogniew 
Wojciechowski, alumn Oratorium Sa-
lezjańskiego w Poznaniu.  

Ci Czcigodni Słudzy Boży, od dnia 
śmierci uważani byli za męczenników. 
Ich proces Beatyfikacyjny, czyli udo-

wadnianie męczeństwa, został rozpo-
częty w Kurii Biskupiej Włocławskiej 
w 1993 roku. Po spełnieniu wymogów 
prawa, My, 26 marca 1999 r. ogłosili-
śmy Dekret o ich męczeństwie. Na-
stępnie postanowiliśmy, że obrzęd 
Beatyfikacji odbędzie się 13 czerwca 
tegoż roku w Warszawie, podczas na-
szej apostolskiej pielgrzymki do Pol-
ski.

W czasie Mszy św. wypowiedzieli-
śmy następującą formułę: „Spełniając 
życzenie naszych braci Józefa Glempa, 
Arcybiskupa Metropolity Warszaw-
skiego, Juliusza Paetza, Arcybiskupa 
Metropolity Poznańskiego i Bronisła-
wa Dembowskiego, Biskupa Włocław-
skiego, jak również wielu innych braci 
w biskupstwie oraz licznych wiernych, 
za radą Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, naszą Władzą Apostolską 
zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym 
Sługom Bożym: Reginie Protman, Ed-
mundowi Bojanowskiemu oraz An-
toniemu Julianowi Nowowiejskiemu, 
Henrykowi Kaczorowskiemu, Anice-
towi Koplińskiemu, Mariannie Bier-
nackiej i stu czterem towarzyszom 
Męczennikom z okresu drugiej wojny 

światowej, przysługiwał tytuł Błogo-
sławionych i aby ich święta obchodzo-
no w miejscach i w sposób określony 
przez prawo. Dla (…) Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego, Henryka Kaczorow-
skiego, Aniceta Koplińskiego, Marian-
ny Biernackiej i stu czterech towa-
rzyszy Męczenników z okresu drugiej 
wojny światowej dzień 12 czerwca. 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen”.

Rozważając zaś tak owocną mękę 
tylu błogosławionych męczenników, 
którzy jaśnieją jak kwiaty religijno-
ści Polskiego Narodu i zajaśniały jak 
gwiazdy w tamtym mrocznym cza-
sie, z powodu tak przedziwnego ich 
wywyższenia zostaliśmy poruszeni 
dogłębną radością. Mamy również 
mocną nadzieję, że nowe pokolenia 
Polaków, dzięki ich wstawiennictwu i 
przykładowi, zachowają zawsze żywą 
wiarę i owocną miłość. 

Jak zwykle, wygłosiwszy przemó-
wienie o życiu, cnotach i dziełach tych 
Błogosławionych, których publicznie 
wymieniliśmy i jako pierwsi Sami z 
największym szacunkiem oddaliśmy 
im cześć.

To co niniejszym Pismem posta-
nowiliśmy, chcemy aby teraz i na 
przyszłość zachowywało swoją moc 
i powagę, pod pieczęcią Rybaka, dnia 
XIII miejsca Czerwca roku MCMXCIX, 
w Dwudziestym Pierwszym Naszego 
Pontyfikatu.

Z polecenia Najwyższego Pasterza 
+ Angelo Card. Sodano Sekretarz Stanu

Pieczęć Rybaka z wizerunkiem św. Piotra i 
napisem w otoku „Ioannes Paulus PP. II”
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Breve Apostolskie stwierdzające akt dokonania Beatyfikacji Męczenników II wojny światowej. Dokument napisany 
ręcznie na pergaminie, 15 stron, w twardej, ozdobnej oprawie, format 35x25 cm.
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XX LAT RAZY DWA. 
WSPOMNIENIE

W tym roku Pańskim 2019, w mie-
siącu czerwcu, przyszło nam świę-
tować dwie dwudzieste rocznice: 12 
czerwca 20. lecie wizyty apostolskiej 
św. Jana Pawła II w Sandomierzu i 13 
czerwca, co szczególnie ważne w na-
szym Zgromadzeniu, 20. lecie beaty-
fikacji Ojca Założyciela, ks. Antoniego 
Rewery, której dokonał w Warszawie, 
nazajutrz po pobycie w Sandomierzu, 
właśnie Papież Jan Paweł II, gdy 
ogłaszał błogosławionymi Kościoła 
108. polskich Męczenników II woj-
ny światowej. To spotkanie z Ojcem 
Świętym w Warszawie odbyło się w 
20. Rocznicę pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła do Polski, a właśnie w tym 
roku – 2019 – wspominamy także jej 
40. lecie. 

Św. Jan Paweł II w Breve 
Apostolskim (które jest zacytowane 
w niniejszym numerze Rewerzanki) 

stwierdzającym Akt dokonania 
Beatyfikacji Męczenników II wojny 
światowej, podkreślił, że „Rozważając 
zaś tak owocną mękę tylu błogosła-
wionych męczenników, którzy jaśnie-
ją jak kwiaty religijności Polskiego 
Narodu i zajaśniały jak gwiazdy w 
tamtym mrocznym czasie, z powodu 
tak przedziwnego ich wywyższenia 
zostaliśmy poruszeni dogłębną rado-
ścią”. I myślę, i tak też czuję, że tamte 
dwa wydarzenia, następujące po sobie 
dzień po dniu oraz obecnie wspomina-
ne ich XX. rocznice to wielka, dogłębna 
radość oraz wdzięczność. Wraca w pa-
mięci to oczekiwanie na Ojca Świętego 
w Sandomierzu i następnie podążanie 
za Następcą św. Piotra do stolicy - na 
upragnioną beatyfikację naszego Ojca 
Założyciela... To są radosne i umacnia-
jące duchowo wspomnienia.

Tu, w Sandomierzu, w gronie tak 

licznych uczestników spotkania z 
Papieżem, byli też zgromadzeni żoł-
nierze Wojska polskiego i padło z ust 
Papieskiego Pielgrzyma wspomnie-
nie o jednym z grona 108 – kapelanie 
marynarki wojennej ks. Władysławie 
Miegoniu, siostrzeńcu Naszego Ojca 
Antoniego. Było nam trochę smut-
no, że przy tej okazji Jego Wujek, a 
nasz Ojciec nie został wspomnia-
ny, ale radość z przeżywania wyda-
rzeń, z tego co dzieję się „tu i teraz” 
na Sandomierskich Błoniach oraz z 
tego co wydarzy się jutro na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, była więk-
sza, o wiele większa od tego małego 
smutku! Ogrzewane gorącymi pro-
mieniami słońca i pięknymi, pełnymi 
wiary i nadziei słowami zmęczonego 
upałem Ojca Świętego, słałyśmy peł-
ne serdecznej wdzięczności i modlitwy 
do Boga Ojca Niebieskiego, że dał nam 
ten dzień i pozwolił uczestniczyć w 
tym wspaniałym, niecodziennym, hi-
storycznym wydarzeniu. 

Na spotkanie z Ojcem Świętym do 
Sandomierza przybyli licznie krew-
ni i przyjaciele naszych Sióstr, także 
moi Rodzice i dość duże grono kole-
żanek z ,,mojej” lubelskiej ziemi, a ja 
wręcz nie mogłam uwierzyć w moje 
szczęście: dane mi było nieść w pro-
cesji liturgicznej z darami dokument 

W jednym z nieszpornych hymnów Liturgii Godzin czytamy: „Święta do-
roczne są także świadkami naszej wdzięczności”, i choć zazwyczaj uroczyściej 
świętujemy wydarzenia co kilka lat – jak mówimy – okrągłe rocznice, to jednak 
każda rocznica zawiera w sobie ten wspaniały, pożądany ładunek radości oraz 
wdzięczności. 

Siostra Klara Radczak i ks. Prał. Waldemar Gałązka podczas procesji 
z darami w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu.
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II Synodu diecezji sandomierskiej… 
Ucałowałam Pierścień Rybaka i uklę-
kłam u stóp Ojca Świętego i zatrwo-
żyłam się bardzo widząc opatrunek 
na Jego czole… podczas beatyfikacji 
w Warszawie także miałam wyzna-
czone swoje miejsce, choć już nie tak 
blisko Papieskiego Tronu. Byłam  no-
tariuszem aktuariuszem w Trybunale 
beatyfikacyjnym Ojca Założyciela i 
członkinią Sekretariatu synodalnego… 
Trzeba było wykonać ogrom pracy i w 
Sekretariacie Synodu i w Trybunale ba-
dającym opinię świętości ks. Rewery, 
ale przeżycia tamtych chwil były tak 
wzniosłe, tak wspaniałe, że innych 
wspomnień z tamtych dwóch dni nie 
ma jak tylko podnosząca na wyżyny 
Nieba dogłębna radość wciąż brzmiące 
w uszach i w sercu Beati Mundo Corde 
i tak już pozostanie.

Ojciec Święty Jan Paweł II koń-
cząc swoją homilię, która wg beaty-
fikacyjnego Breve powinna odnosić 
się do osób wynoszonych tego dnia 
na ołtarze, powiedział: „Dziś właśnie 
świętujemy zwycięstwo tych, którzy 
w naszych czasach oddali życie dla 
Chrystusa, aby posiąść je na wieki 
w Jego chwale. Jest to zwycięstwo 
szczególne, bo dzielą je duchowni i 
świeccy, młodzi i starzy, ludzie róż-
nego pochodzenia i stanu. (…) Ci bło-
gosławieni męczennicy i męczennice 
wpisują się w dzieje świętości Ludu 
Bożego pielgrzymującego od ponad 
tysiąca lat po polskiej ziemi.

Jeśli dzisiaj radujemy się z be-
atyfikacji stu ośmiu męczenników 
duchownych i świeckich, to przede 
wszystkim dlatego, że są oni świa-
dectwem zwycięstwa Chrystusa 
- darem przywracającym nadzieję. 
Gdy bowiem dokonujemy tego uro-
czystego aktu, niejako odżywa w nas 
wiara, że bez względu na okolicz-
ności, we wszystkim możemy od-
nieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował (por. Rz 8, 37). 
Błogosławieni męczennicy wołają 
do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg 
jest miłością! Uwierzcie na dobre i 
na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! 
Niech ta nadzieja wyda w was owoc 
wierności Bogu we wszelkiej próbie”! 
Uwierzmy! Bóg jest miłością, a my 
mamy być potężni wiarą i czystego 
serca bez względu na czas i okolicz-
ności, w których żyjemy…

s. Klara Radczak CFS

Procesja liturgiczna z darami podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Sandomierzu, 12 czerwca 1999r.

Sandomierz, 12 czerwca 1999r. Portret jednego z grona 108 Męczenników II wojny 
światowej – kapelana marynarki wojennej ks. Władysława Miegonia,

 siostrzeńca ks. Antoniego Rewery.
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Zaangażowanie błogosławionego 
Antoniego Rewery 

w instytucjach kościelnych

Ks. Antoni Rewera

Tak sformułowany temat sugeru-
je, że przede wszystkim chodzi tu o 
omówienie zadań dotyczących całej 
diecezji, wykraczających poza para-
fię. Zaczynając od funkcji mających 
najwyższą rangę, a więc pełnionych 
w kurii diecezjalnej, do 1918 roku 
mającej nazwę „Konsystorz gene-
ralny”, należałby omówić też „mniej 
urzędowe” zaangażowanie się bło-
gosławionego Antoniego w życie re-
ligijne diecezji i wspomnieć również 
o pełnionych przez niego „urzędach” 
parafialnych. Niemniej ze względu na 
ograniczone łamy czasopisma „Re-
werzanka” zostaną tu przedstawio-
ne tylko te urzędy, które określiłem, 
jako najwyższe rangą. 

Najważniejszą z funkcji ogól-
nodiecezjalnych pełnionych przez 
błogosławionego Antoniego Rewe-
rę był urząd sędziego kościelnego. 
Sądownictwo w Kościele istniało od 
początku jego istnienia, o czym in-
formują nas listy św. Pawła Aposto-
ła. W ciągu wieków było usprawnia-
ne i dostosowywane do aktualnych 
warunków. Pierwszym sędzią w die-
cezji zawsze był biskup. Ponieważ 
nie jest możliwe, aby jedna osoba 
poradziła sobie ze wszystkimi pro-
blemami diecezji, biskup wyręcza się 
zastępcami. Od około VIII wieku we 
wszystkich sprawach, również sądo-
wych, wyręczał go stały zastępca do 
zarządzania diecezją –  archidiakon. 
W XII wieku pojawił się oficjał jako 
stały zastępca biskupa w sprawach 
sądowych. Odtąd znaczenie archi-
diakona w sądownictwie kościel-
nym zaczęło maleć, aż w XIV wieku 
utracił on resztę uprawień sądo-
wych. Oficjał do dziś jest głównym 
zastępcą biskupa w sprawach sądo-
wych. Zastępcą oficjała był sędzia 
surogat (łac. surrogatus – zastęp-
czy), a od 1918 roku jest nim wice-
oficjał. W dużych diecezjach oficjał 
i jego zastępca nie zawsze mogli 
poradzić sobie z ilością spraw, a po-
nadto ważniejsze sprawy zlecone są 
sądowi złożonemu z trzech, a nawet 
pięciu sędziów. Biskupi więc musieli 
mianować oprócz oficjała innych sę-
dziów, którzy razem z nim, albo za-
miast niego rozpatrywali sprawy są-
dowe. W XVI wieku sobór trydencki 
(1545-1563) postanowił, aby biskup 
mianował sędziów na synodzie die-
cezjalnym przedstawiając kandyda-

tów synodowi, który ich zatwierdzał. 
Z tej przyczyny sędziowie diecezjalni 
otrzymali nazwę sędziów synodal-
nych. Nieraz synody odbywały się 
rzadko. Od XVIII wieku, głównie ze 
względów politycznych zaprzesta-
no w Polsce zwoływania synodów (w 
wielu innych krajach było podobnie), 
a sędziowie byli konieczni. Biskup 
zmuszony więc był ich mianować 
poza synodem, dlatego otrzymali oni 
nazwę sędziów prosynodalnych (łac. 
pro – zamiast). Kodeks prawa kano-
nicznego z 1917 roku nakazał zwoły-
wać synod co 10 lat i w czasie jego 
trwania mianować sędziów na dzie-
sięć lat, czyli do następnego synodu. 
Gdy po 10 latach wygasła kadencja 
sędziów synodalnych, a nowego sy-
nodu nie było, biskup mianował sę-
dziów prosynodalnych też na 10 lat, 
chyba, że wcześniej odbył się synod, 
wtedy władza sędziego prosyno-
dalnego ustawała wcześniej niż po 
dziesięciu latach. 

Z tego co udało mi się odszukać, 
ksiądz Rewera był sędzią prosyno-
dalnym od 1903 roku . W 1923 roku 
odbył się pierwszy synod diecezji 
sandomierskiej. Na nim ksiądz Re-
wera został mianowany sędzią sy-
nodalnym. Jego kadencja skończyła 
się po 10 latach, a ponieważ nie było 

nowego synodu, otrzymał nomi-
nację na sędziego prosynodalnego 
na 10 lat, a jej przedłużenie na ko-
lejne 10 lat zostało skrócone przez 
śmierć w 1942 roku. Sędziowie sy-
nodalni i prosynodalni byli wyzna-
czani przez oficjała do konkretnych 
spraw. Niektóre sprawy, na przykład 
o nieważność małżeństwa, święceń, 
czy ślubów zakonnych muszą być 
rozstrzygane przez trzech sędziów. 
Wyznaczał ich do konkretnej sprawy 
oficjał spośród sędziów synodalnych 
lub prosynodalnych. Zdecydowa-
na większość sędziów synodalnych 
i prosynodalnych miała różne inne 
obowiązki, najczęściej byli oni pro-
boszczami nie zawsze mieszkający-
mi blisko sądu, dlatego na ogół ich 
rola ograniczała się do zapoznania 
się z aktami sprawy, przygotowa-
nia decyzji i rozstrzygnięcia sprawy, 
najczęściej kolegialnie –  trzyosobo-
wo. Inne czynności procesowe wy-
konywali sędziowie zatrudnieni w 
sądzie na stałe, ale mogły one być 
wykonywane też przez każdego sę-
dziego, również nie mającego etatu 
w sądzie. W jednej ze spraw przed-
wojennych znalazłem pismo oficjała 
wzywające ks. Rewerę, aby w wyzna-
czonym dniu przybył do sądu prze-
słuchać strony procesowe w sprawie 

Ks. prał. dr Waldemar Gałązka, emerytowany oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu.
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do której był wyznaczony, a więc 
sędziowie synodalni i prosynodalni 
w naszym sądzie nie tylko wydawa-
li wyroki, ale też wykonywali inne 
czynności procesowe. Można jesz-
cze dodać, choć nie dotyczy to ks. 
Rewery, że od 1983 roku nie ma już 
sędziów synodalnych i prosynodal-
nych, tylko sędziowie diecezjalni.

Drugim urzędem, którego mia-
nował biskup na synodzie i za jego 
aprobatą był egzaminator synodal-
ny. Jego kadencja też wygasła po 
dziesięciu latach, a jeśli w tym czasie 
nie było nowego synodu, biskup mia-
nował egzaminatora prosynodalne-
go. Kim on był? Wspomniany sobór 
trydencki wprowadził dla duchow-
nych egzamin na beneficja, to jest 
te urzędy kościelne, które miały za-
pewnione stałe utrzymanie (najczę-
ściej była to ziemia), a ci, którzy mieli 
te urzędy (proboszczowie, kanonicy 
i inni) byli mianowani na całe życie. 
Biskup nie mógł ich zwolnić bez ich 
zgody, chyba, że popełnili przestęp-
stwo wymienione przez prawo, albo 
zaistniała inna uznana przez prawo 
przyczyna, ale i wtedy musiał im tę 
przyczynę udowodnić. Ponieważ do 
XVI wieku nie było seminariów du-
chownych, część kandydatów do 
kapłaństwa przygotowywała się w 
szkołach zakonnych, katedralnych, 
kolegiackich i na uniwersytetach. 
Tak wykształconych kapłanów było 
jednak mało, a potrzeby były bardzo 
duże, dlatego większość kapłanów 
była przygotowana przez jakiegoś 
doświadczonego księdza, przeeg-
zaminowana przez archidiakona, a 
następnie dopuszczana do święceń. 
Tacy kapłani, a była ich większość, 
mieli bardzo małą wiedzę i brak 
formacji duchowej, toteż, kiedy 
na początku XVI wieku pojawił się 
Marcin Luter z poglądami zwalcza-
jącymi papieża i biskupów oraz od-
rzucającymi sporo dogmatów, wie-
lu kapłanów katolickich nie umiało 
dostrzec, co jest błędem, a pierwsi 
pomocnicy Lutra mieli w większości 
wykształcenie uniwersyteckie. Ka-
płani katoliccy, w większości niedo-
statecznie uformowani okazali się 
nieprzygotowanymi do dyskusji z 
głosicielami herezji protestanckich. 
W nauce Lutra nie widzieli błędów, 
toteż, zwłaszcza w Niemczech wie-
lu  z nich odstępowało od Kościoła 

przyjmując protestantyzm i pocią-
gając za sobą wiernych. Podobnie 
było w niektórych innych krajach, w 
Polsce było to rzadko, ale niebezpie-
czeństwo istniało. W związku z tym 
sobór trydencki nakazał, aby przed 
zamianowaniem jakiegoś duchow-
nego na beneficjum, zwłaszcza pro-
boszczowskie przeegzaminować go, 
żeby zbadać, czy ma wystarczającą 
wiedzę religijną i katolickie poglądy. 
Egzaminatorzy ci musieli być dobrze 
przygotowani, a biskupi wielkich 
diecezji (krakowska rozciągająca się 
od Bytomia na Śląsku do Łukowa przy 
granicy Podlasia) nie mogli dobrze 
znać wszystkich duchownych, dlate-
go sobór nakazał mianować egzami-
natorów na dziesięć lat na synodzie 
diecezjalnym, stąd nazywali się oni 
synodalnym, zaś egzaminy te popu-
larnie nazywano proboszczowskimi. 
Biskup przedstawiał kandydatów, a 
uczestnicy synodu (znający księży w 
swoim regionie często lepiej od bi-
skupa) zatwierdzali egzaminatorów. 
Jeżeli w ciągu dziesięciu lat synod 
się nie odbył, biskup, po konsultacji 
z kapitułą katedralną, mianował na 
dziesięć lat egzaminatorów prosy-
nodalnych. 

Jednym z takich egzaminato-
rów w diecezji sandomierskiej był 
ks. Antoni Rewera. Egzaminatorem, 
prosynodalnym (bo synodu jeszcze 
nie było) był już w roku 1900 do roku 
1923, kiedy synod ustanowił nowych 
egzaminatorów, teraz już synodal-
nych, ksiądz Rewera do ich grona nie 
wszedł.

Ponieważ bardzo ważne dla dobra 
duchowego wiernych jest sprawo-
wanie sakramentu pokuty, kapłani 
sprawujący ten sakrament muszą 
mieć odpowiednią wiedzę, aby oce-
niać trudne sytuacje  zasłyszane w 
konfesjonale, ocenić je i wiedzieć 
czy uwolnienie penitentów od wy-
znawanych win nie jest zarezerwo-
wane wyższemu przełożonemu, bo 
wtedy rozgrzeszenie mogłoby być 
nieważne. Z tej przyczyny, niezależ-
nie od posiadanych święceń, kapłani 
muszą mieć specjalne uprawnienie 
do spowiadania nazywane jurys-
dykcją. Proboszczowie otrzymują 
jurysdykcję wraz z nominacją pro-
boszczowską, inni duchowni, jak 
wikariusze parafialni otrzymują ju-
rysdykcję osobną decyzją ordyna-

riusza. Do niedawna młodzi kapła-
ni otrzymywali ją na rok, a na stałe 
dopiero po zdaniu trzech egzami-
nów wikariuszowskich i egzami-
nu proboszczowskiego. Szczególną 
wagę Kościół przywiązywał do osób 
otrzymujących beneficja kościelne, 
czyli urzędy dożywotnie połączone 
z przypisanymi do nich dochodami. 
Ponieważ duchowni ci byli nieusu-
walni, a brak u nich wiedzy wystar-
czającej do spowiadania mógł się 
ujawnić dopiero po nominacji, dla-
tego przed otrzymaniem nominacji 
musieli przejść specjalny egzamin. 
W latach 1913-1917 ksiądz Rewera 
był egzaminatorem dla mających 
otrzymać aprobatę do spowiadania 
w dekanacie sandomierskim.

Na początku XX wieku pojawił 
się w Kościele modernizm, który 
słusznie uważał, że w nauczaniu i 
działalności Kościoła należy zwrócić 
większą uwagę na aktualne proble-
my społeczne, ale okazał się niebez-
pieczny dla rozumienia prawdy, czy-
stości wiary: pomniejszał znaczenie 
stałości dogmatów, objawienia Boże-
go, bóstwa Chrystusa, roli Chrystusa 
w założeniu Kościoła i ustanowieniu 
sakramentów, autorytet urzędu na-
uczycielskiego Kościoła. W związku 
z tym papież Pius X 8 września 1907 
roku wydał encyklikę „Pascendi Do-
minici gregis” ukazującą niebez-
pieczeństwa modernizmu. Wśród 
sposobów mających zapobiegać sze-
rzeniu się niebezpiecznych dla wiary 
tendencji, nakazał powołać w każdej 
diecezji specjalną radę „Consilium a 
vigilantia” mającą oceniać czystość 
wiary nauczanej przez teologów, a 
zauważone niebezpieczeństwa dla 
religii przedstawiać biskupom, aby 
im zaradzali. Błogosławiony Antoni 
był członkiem tej rady w latach 1918-
1933. Nie wiem jednak jak aktywnie 
rada ta działała w naszej diecezji.

Skoro mowa o czujności w dzie-
dzinie nauczania wiary i zasad ży-
cia chrześcijańskiego, należy w tym 
miejscu wspomnieć, że w 1917 roku 
ks. Rewera został wizytatorem nauki 
religii w szkołach na terenie parafii 
Jankowice i Góry Wysokie.

Ks. Dr Prał. Waldemar Gałązka 
(Jest to fragment wystąpienia Ks. Prał. Wal-

demara Gałązki, który wygłosił na sympozjum 
27 X 2018 roku, podczas obchodów 150. Rocznicy 

Urodzin Bł. A. Rewery, które zorganizowało Zgro-
madzenie Córek św. Franciszka Serafickiego).
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Modlitwa:
Wszechmogący, wieczny Boże, 

wspominając błogosławionych Antoniego Rewerę 
i Współtowarzyszy, którym dałeś jasne światło wiary, pokornie prosimy, 

abyś udzielił nam przebaczenia grzechów i pokoju. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen.


